BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN, volgnummer: 2
1 Onderwerp:

Rapportage burgervisitatiecommissie

2 Voor welke
raadscyclus:

7e raadscyclus 2014

3 Welke agendering
wordt voorgesteld:

Alleen op Raadsrotonde 11 september 2014
Via raadsrotonde in raadsvergadering
Rechtstreeks in raadsvergadering
Raadsbijeenkomst op locatie

4 Welke behandeling
wordt gevraagd:

Open gesprek
Informatieve beraadslaging
Oriënterende beraadslaging
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
Besluitvorming

5 Bij behandeling op
raadsrotonde of op
locatie, verwacht u
behoefte aan:
6 Bij behandeling op
raadsrotonde of op
locatie, is er behoefte
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)
Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)
Inleiding door portefeuillehouder OIJ
Inleiding door ambtenaar OIJ
Inleiding door de Burgervisitatiecommissie
Inleiding door externe partner
Toelichting en reactie aan tafel door leden en adviseur
Burgervisitatiecommissie

7 Bij behandeling op
raadsrotonde of op
locatie, hoeveel
behandeltijd is naar
schatting nodig:

Korte toetsing (kwartier)
Half uur
Drie kwartier
Vijf kwartier
Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

8 Samenvatting van
de hoofdpunten voor
beraadslaging resp.
besluitvorming:

In januari 2014 stelde raad de burgervisitatiecommissie in: zes inwoners van
onze gemeente die vrijwillig, maar op professioneel niveau en extern begeleid
ons gemeentelijk functioneren en de gemeentelijke organisatie beschouwen. Zij
bieden nu hun rapportage aan.
De Burgervisitatiecommissie zal op 11 september de eerste drie kwartier zelf
haar rapportage presenteren; daarna volgt een open gesprek onder leiding van
rotondevoorzitters Vesters en Van de Beek.

9 Algemeen te
ontsluiten stukken via
website en
RaadsApp:

- Aanbiedingsbrief en
- rapportage burgervisitatiecommissie,
zoals op 2 september ook in print verspreid.

10 Achterliggende
stukken, te ontsluiten
via interne deel

- Raadsbesluit instellen burgervisitatiecommissie januari 2014.
- Opzet burgervisitatie.

RaadsApp:

11 Geheime stukken,
ingevolge Wob alleen
ter inzage op de
raadsgriffie:

Niet van toepassing

12 Welke burgers,
bedrijven,
organisaties krijgen
bericht van
raadsbehandeling
door de behandelend
ambtenaar en met
welk doel?

De door de burgervisitatiecommissie geïnterviewde personen krijgen bericht over
de raadsrotonde op 11 september.

13
Portefeuillehouders:

Van de Wardt (P&O) en Alberse (inwonersparticipatie).

14 Behandelend
ambtenaar,
beschikbaar voor
informatie vooraf:

-

15 Bij behandeling op
raadsrotonde of
locatie, door wie
wordt de
portefeuillehouder
ambtelijk
ondersteund?

Niet van toepassing. De Burgervisitatiecommissie functioneert eigenstandig met
een externe secretaris/begeleider, dus niet onder regie van het college, de
gemeenteraad of de griffie.

16 Opmerkingen
raadspresidium:

Afhankelijk van het open gesprek over de rapportage op 11 september zullen
college en raadspresidium afspraken maken over verdere raadsbehandeling en
doorwerking van de rapportage in het gemeentelijk functioneren, en de mogelijke
rol van de Burgervisitatiecommissie zelf daarbij.

17 Opmerkingen
raadsgriffie:

-

inhoudelijk: Hein Albeda, externe secretaris/begeleider visitatiecommissie
tel. 06 26320760 of hein@heinalbeda.nl;
procedureel: Jeroen van Urk, raadsgriffier, 0315 292310 of 06 83161706 of
j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl

